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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG BẮC HÀ 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 48/QĐ-UBND  Bắc Hà, ngày 20 tháng 4 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ Thanh tra cơ quan phƣờng Bắc Hà 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kết luận số 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức 

công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

Căn cứ Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND phường 

Bắc Hà về việc ban hành Nội quy cơ quan UBND phường. 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND phường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ thanh tra cơ quan phường Bắc Hà gồm các ông có 

tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch UBND: Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Văn Lợi – Phó Chủ tịch UBND: Tổ phó; 

3. Ông Nguyễn Duy Hải – Phó Chủ tịch UBND: Tổ phó; 

4. Ông Trần Hải – Công chức Văn phòng HĐND-UBND: Thành viên; 

* Kính mời ông Nguyễn Cao Cường – Bí thư Đoàn phường tham gia làm 

thành viên của Tổ Thanh tra. 

Điều 2. Tổ Thanh tra cơ quan có nhiệm vụ: 
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- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tổng hợp: việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan theo 

các nội dung quy định tại Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Việc thực hiện Văn hóa công vụ quy định tại Quyết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Việc 

chấp hành Nội quy cơ quan quy định tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 

19/4/2022 của UBND phường Bắc Hà. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ 

trong cơ quan và kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) 

với Chủ tịch UBND phường. 

- Thành viên Tổ Thanh tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng 

Tổ Thanh tra chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Tổ. Nhiệm vụ cụ thể của 

thành viên Tổ Thanh tra do Tổ trưởng phân công. Tổ Thanh tra được sử dụng 

con dấu của UBND phường để hoạt động. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng 

HĐND-UBND, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan phường chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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UBND PHƯỜNG BẮC HÀ 

TỔ THANH TRA CƠ QUAN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 20 tháng 4 năm 2022 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA 

TỔ THANH TRA CƠ QUAN PHƢỜNG BẮC HÀ 

 

 

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND 

phường Bắc Hà về việc thành lập Tổ Thanh tra cơ quan phường. Để thực hiện 

tốt các nhiệm vụ được giao, Tổ trưởng Tổ thanh tra phân công nhiệm vụ cụ thể 

của các thành viên Ban Thanh tra cơ quan như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Nguyễn Đức Hải Tổ trưởng 
Chỉ đạo chung các hoạt động 

của Tổ Thanh tra cơ quan 

2 Ông Nguyễn Văn Lợi Tổ phó 
Thực hiện các nhiệm vụ kiểm 

tra, theo dõi trong tuần 1, 3 

hàng tháng, đồng thời gửi kết 

quả kiểm tra hàng ngày về Văn 

phòng HĐND-UBND để tổng 

hợp chung. 

3 Ông Nguyễn Cao Cường Thành viên 

4 Ông Nguyễn Duy Hải Tổ phó Thực hiện các nhiệm vụ kiểm 

tra, theo dõi trong tuần 2, 4 

hàng tháng. Tổng hợp, báo cáo 

Chủ tịch UBND phường về kết 

quả kiểm tra, theo dõi (khi có 

yêu cầu) 

5 Ông Trần Hải Thành viên 

Đề nghị các thành viên Tổ Thanh tra cơ quan thực hiện nghiêm túc theo 

nhiệm vụ được phân công./. 

 
Nơi nhận: 
- Các TV Ban Thanh tra cơ quan; 

- Lưu: Ban TTCQ. 

TỔ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG 

Nguyễn Đức Hải 
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